
                           Raport privind implementarea planului anticorupţie din 

                                   IPGimnaziul  Vînători anul şcolar 2019-2020 

Nr. 

crt. 

                       Acțiunea  Indicatorii de progres  Sursa de verificare  

 

1.  Revizuirea prevederilor Metodologiei de 

înscriere a copiilor în clasa I în scopul 

eliminării riscurilor de fraudare a procedurii 

de înscriere  

 

Metodologie    revizuită     Panoul informativ al 

gimnaziului 

 

 

5.  Contracararea constrângerii de către unii 

părinți a părinților altor elevi de a înființa 

şi de a contribui financiar la fondul clasei  

 Campanii de informare 

realizate 

  

 

6. Instruirea membrilor Consiliului elevilor 

în iniţierea, participarea la elaborarea şi 

promovarea deciziilor referitoare la viaţa 

şcolii 

   2 instruiri realizate  

5  elevi   instruiți  

Panoul informativ al 

gimnaziului 

 

Prioritatea II: Gestionarea eficientă şi transparentă a banilor publici în gimnaziul  Vinatori 

Rezultatele scontate:  

- transparența rapoartelor financiare ale gimnaziului;  

- prevenirea conflictelor de interese în gestionarea fondurilor publice;  

 

1  2  3 4  

1.  Fortificarea capacităților Sistemului 

informațional de management în educație 

(SIME)  

Sistemul  

Informațional de  

Management în  

 Educație (SIME) extins  

Pagina web  

SIME  

2.  Publicarea rapoartelor anuale ale  

gimnaziului  privind realizarea procedurilor 

de achiziții publice pe paginile web ale 

acestora 

Rapoarte elaborate și 

publicate 

 

 

2.  Emiterea ordinului cu privire la măsurile de 

prevenire şi combatere a fenomenului 

colectărilor plăților informale în gimnaziu 

Ordin emis  Cartea de ordine 

 

3.  Crearea grupului pentru monitorizarea 

procesului şi a modului de examinare a 

petiţiilor în care sânt semnalate acte de 

corupţie 

Ordin emis   

Cartea de ordine  

 

4.  Desfășurarea campaniilor de informare a 

părinților şi elevilor privind interzicerea 

colectării plăților informale   

Campanii de informare 

realizate 

Panoul informativ al gimnaziului 



3.  Inventarierea şi luarea la evidență contabilă 

de către directorul gimnaziului a tuturor 

bunurilor donate de către asociațiile obștești 

(ale părinților) înregistrate în modul stabilit 

la Agenția Servicii Publice/organele 

administrației publice locale, părinți, 

precum şi din partea altor persoane juridice, 

cu plasarea actului de inventariere la loc 

vizibil la intrarea în instituțiile de 

învăţământ 

Inventariere efectuată  Panoul informativ al 

instituției   

 

 

4.  Informarea  părinților  cu privire la bugetul 

aprobat (acordat) al instituției pentru anul de 

învățământ în gestiune, precum şi cu privire 

la necesitățile suplimentare ale instituției, 

neacoperite de mijloacele bugetare acordate, 

prin afișarea informației la intrarea în 

instituții sau în alte locuri vizibile 

Informație transmisă  

părinţilor  

 

Informație afişată pe panoul 

informative din cadrul 

instituției de învățământ 

   

 

Panoul informativ al  

instituției 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Prioritatea III: Reducerea incidenței fraudei academice în instituție 

Rezultatele scontate:  

- sporirea nivelului de respectare a eticii în rândul cadrelor didactice şi al administrației;  

- cultivarea intoleranței față de acțiuni de fraudă academică (plagiat, copiat, mituire) în mediul educațional;  

- evaluarea echitabilă, bazată exclusiv pe bază de merite ale elevilor.  

  

 

1  2  3  4  

1.  Implementarea mecanismelor de 

prevenire a corupției în cadrul sesiunilor  

de examene în învățământul general  

Mecanisme de prevenire a 

corupției implementate  

Panoul informativ al  

instituției 

 

 

2.  Implementarea mecanismelor de 

prevenire a corupției în cadrul 

olimpiadelor școlare  

Mecanismele de prevenire a 

corupției în cadrul 

olimpiadelor școlare 

implementate  

 

Panoul informativ al  

instituției 

 

 

 

Prioritatea IV: Monitorizarea aplicării Codului de etică al cadrului didactic și  

pregătirea cadrelor didactice pentru promovarea educației de integritate și anticorupție 

Rezultatele scontate:  

- aplicarea uniformă a Codului de etică al cadrului didactic în  instituție; 

 - sporirea intoleranței față de acțiunile de corupție;  

- dezvoltarea competențelor cadrelor didactice în vederea predării cursurilor de integritate;  

- creșterea gradului de educație anticorupție a personalului IPG  Vînători;  

- consolidarea integrității profesionale a cadrelor didactice și a administrației IPG  Vînători  pentru a servi drept model de urmat pentru discipolii lor.  



 

 

 

 

 

                    Director                                         Gheorghica  Larisa 

 

1 Monitorizarea aplicării Codului  de etică a 

cadrului didactic 

Note informative, rapoarte 

elaborate și discutate  

  

Panoul informativ al  

instituției 

 

2.  Verificarea funcționalității consiliilor de etică 

din Gimnaziul Vinatori 

Consiliu de etică funcțional;   Panoul informativ al  

instituției 

 

3.  Instruirea cadrelor didactice cu privire la 

rigorile Codului de etică al cadrului didactic  

  

2 instruiri realizate  

16 cadre didactice instruite  

 

Panoul informativ al  

instituției 

 

4.  Informarea elevilor și părinților cu privire la 

rigorile Codului de etică al cadrului didactic  

60  de elevi și de părinți 

informați  

Panoul informativ al 

instituției; 

 

5.  Denunțarea și sancționarea încălcării 

prevederilor Codului de etică al cadrului 

didactic  

 0 cazuri denunțate;  

0 sancțiuni aplicate  

 

6.  Evaluarea eficienței predării modulului de 

integritate şi anticorupție prin chestionări 

anonime (sondaje) ale elevilor 

Raport prezentat   


